




FUNDACIÓ TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE MEMÒRIA ANUAL 2015  

Treballem per aconseguir que tots els nostres tutelats i les seves famílies tinguin una vida 

més fàcil, més saludable, més interessant... El nostre lema és La Fundació al teu servei ja 

que: 

“Treballem posant-hi el cor” 
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ANTECEDENTS  

L’any 1977 la Cooperativa Verge de la Cinta iniciava les seves activitats dirigides a les 

persones amb discapacitat intel lectual. Posteriorment, les famílies vinculades a Verge de 

la Cinta SCCL van prendre la iniciativa de fundar la Fundació Privada Mercè Pla.

Més endavant es va considerar convenient que les funcions de tutela de persones amb 

discapacitat, donada l’especialitat i amplitud de la matèria, fossin desenvolupades per 

una Fundació Tutelar dedicada exclusivament a vetllar per la qualitat de vida d’aquestes 

persones.  

Així doncs, la Fundació Privada Mercè Pla, conjuntament amb la societat cooperativa 

“Verge de la Cinta, S.C.C.L.” van atorgar en data 05/05/2004 la carta fundacional de 

l’entitat denominada “FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE”, 

dotant-la dels mitjans suficients per a dur a terme les funcions de tutela que constitueixen 

la seva finalitat.  

A l’any 2010, la Cooperativa Verge de la Cinta, la Fundació Mercè Pla i la Fundació Tutelar 

de les Terres de l’Ebre van acordar la independència funcional i jurídica de la Fundació 

Tutelar de les Terres de l’Ebre.  
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FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE  

La Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre som una entitat privada d’interès 

general i sense afany de lucre que va dirigida a la tutela de les persones amb discapacitat 

intel lectual i les persones 

grans que ho necessiten.

Les nostres activitats 

estan emmarcades dins 

de l’àmbit territorial de les 

comarques de les Terres 

de l’Ebre. Tenim com a 

missió fonamental vetllar 

per la qualitat de vida 

d’aquelles persones de les quals tenim assumida la tutela o altre càrrec judicial.  

La nostra característica essencial és la proximitat territorial i caliu humà que oferim als 

nostres tutelats. I com a objectiu principal la protecció, defensa, promoció i 

desenvolupament dels drets, l’estudi de la situació i l’assessorament de famílies i 

professionals.  



En 29 d'abril a la Plaça Immaculada de Tortosa hem 

celebrat el nostre 10è aniversari. 

Hem fet una xerrada a la Sala d'Actes de la Policia Local de 

Tortosa, a càrrec de la Directora (Yolanda Cardona) i de la 

Presidenta (Mercé Cid).

Després a l'esglèsia Sant Jaume de Remolins hem gaudit del 

concert del Petit Petit Cor Flumine i continuació hem fet una 

xocolatada popular amenitzada per Carla Cano i Lo Golafre.

Per finalitzar la celebració hem realitzat una soltada de globus.





Organigrama
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Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal del Montsià 
Biblioteca d’Alcanar 
Col legi Oficial de Treball social de Catalunya 

DIFUSIÓ DE LA ENTITAT AQUEST ANY
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CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES TUTELATS  

Des de la Fundació Tutelar atenem persones 

amb discapacitat intel•lectual i les persones 

grans que ho necessiten sotmeses a tutela. Les 

persones grans i les persones amb DID que 

atenem no poden preveure les conseqüències 

de les seves accions u omissions i és aquí on 

cobra sentit la declaració d’incapacitat i el 

sotmetiment a tutela a través del Ministeri Fiscal 

amb resolució ferma del Jutge com a 

mecanisme de protecció d’aquestes persones. 

La característica en comú que tenen tots els 

nostres tutelats és que pertanyen a un tipus de 

població amb risc d’exclusió social amb nul•la i/

o escassa vinculació familiar.  

Memòria anual 2015





 

VOLUNTARIS  

Des de la FTTE intentem aconseguir 
una òptima qualitat de vida dels 
nostres tutelats desenvolupant una 
parcel·la fonamental per al seu 
b e n e s t a r e m o c i o n a l , e l 
desenvolupament de re lac ions 
interpersonals significatives i la 
inclusió dintre de la comunitat 
mitjançant l’oci i el temps lliure. El 
nostre deure és garantir el benestar 
integral de la persona i intentar 
compensar totes les necessitats 

afectives i/o emocionals de tots els nostres tutelats i és aquí on les tasques dels nostres 
voluntaris adquireixen una especial importància ja que aquesta figura ens ajuda a perfilar 
tots aquests aspectes tant importants per a qualsevol persona.  

La tasca del voluntariat està estretament lligada amb els conceptes com solidaritat, 
llibertat, justícia i compromís ja que el voluntari és l’expressió d’aquests i altres valors, és 
el compromís per viure i ajudar a viure de manera normalitzada, des de la consciència de 
la injustícia fins l’esforç d’una ètica alliberadora.  
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¿vols conèixer la 
seva opinió?

tutelarebre.org/voluntariat



 

 

Memòria anual 2015



 

 







Memòria anual 2015

Servei d'assessoria 
2011 2012 2013 2014 2015

sòcio - jurídica

Assessorament a  famílies 36 96 102 10 16

 Procediment incapacitat 47 28 31 5 12

Nomenaments de tutor 32 7 12 5 10

Assessorament testamentari - notarial 32 9 12 4 8

Consultes varies 85 52 47 30 45

Total: 196 96 102 44 75

Assessorament a  professionals 32 23 16 12 25

Procediment incapacitat 68 55 7 17 36

Nomenaments de tutor 29 31 18 14 32

Assessorament testamentari - notarial 20 37 7 11 22

Consultes varies 80 68 17 17 57

Total: 197 191 49 59 147
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SERVEI D’ASSESSORAMENT
SÒCIO-JURÍDIC  

Dóna resposta a les demandes d’informació 
p rov i nen t s t an t de f am i l i a r s com 
professionals sobre temes relacionats amb 
la incapacitació i tutela davant la necessitat 
de trobar respostes socials i jurídiques a la 
situació de diversos col lectius d’usuaris 
susceptibles de ser incapacitats per tal de 
protegir-los personal i legalment.  

SERVEI DE TUTELA  

Per a la Fundació Tutelar de les Terres de 
l’Ebre la dimensió personal de l’exercici de 
la tutela té una especial importància. Tenim 
molt clar que la tutela d’una persona 
exigeix, principalment, afecte i atenció 
personal. Justament aquest aspecte és el 
que comporta majors dificultats per dur-se a 
terme però creiem que l’esforç en aquest 
sentit és necessari per ser un aspecte bàsic 
i fonamental en la persona i el seu 
creixement personal.  
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Per últim, recordem a les persones que ens han deixat durant aquest últim any: 

Enriqueta Gázquez García - Ester Vericat Badia - Josefa Lora Fraile 
Teresa Descarrega Bosquet - Mercedes Rosales Obiol 

Roger Manuel Bianquetti Muñoz - Josefa Lluc Alba 
Serafía Guerrero Jimenez - Josefa Benaiges Esteve 



COL-LABORA
AMB NOSALTRES

www.tutelarebre.org

fes un donatiu
fes-te voluntari



COL·LABORADORS

El nostre agraïment a tots els col·laboradors, entitats i particulars, que han 
realitzat donatius durant l’any 2015 


